
Aumenta o uso do celular dentro de casa 
 
A substituição do telefone fixo pelo celular vem se intensificando nos últimos anos e é cada vez 
maior o número de pessoas que, mesmo estando ao lado de um telefone fixo, em casa ou no 
escritório, prefere fazer ligações do próprio celular. Essa é a constatação de um estudo sobre 
tendências em tecnologia, concluído no final de 2005 pela TNS InterScience, maior empresa do 
mundo no segmento de pesquisas Ad Hoc (sob encomenda).  
 
Foram ouvidas 500 pessoas residentes nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, dos sexos 
feminino e masculino e idades entre 18 a 60 anos, das classes A, B, C e D (critério Brasil). De 
acordo com o levantamento, 70% dos entrevistados que possuem telefones fixos já utilizam o 
celular dentro de casa, percentual que deve crescer nos próximos anos em função da praticidade 
dos micro aparelhos, que dispõem de tecnologia para fazer ligações mais rápidas, com apenas 
dois comandos. A maioria dos usuários que adotam a prática (81%) tem entre 25 a 34 anos. Em 
segundo lugar aparece a população mais jovem (69%), na faixa de 15 a 24 anos. 
 
Se esses resultados levam a pensar que estamos próximos da migração total de um sistema para 
outro, a análise da TNS InterScience aponta para outro cenário. Segundo Renato Trindade, diretor 
da empresa, embora esses dados sejam um indicador dessa tendência, a tão esperada 
convergência fixo-celular caminha a passos lentos. “A realidade é que as pessoas ainda continuam 
muito ligadas à cultura dos terminais fixos e nem mesmo em situações hipotéticas utilizam apenas 
o telefone móvel para se comunicar”, afirma.  
 
De fato, a pesquisa atesta que, caso mudassem para um novo endereço residencial, 84% dos 
entrevistados manteriam a linha fixa em suas casas e somente 16% ficariam apenas com o 
telefone móvel. O principal obstáculo da migração detectado pelo estudo é o elevado preço das 
tarifas cobrado pelas operadoras de telefonia móvel. “Ao fazerem as contas, os usuários concluem 
que ainda não é a hora de usar exclusivamente o celular”, ressalta Trindade. 
 
O estudo revelou ainda que 22% da amostra utilizam celulares em seus domicílios porque não 
têm telefone fixo; 20% utilizam sempre que ligam para outro celular; 10% quando o fixo está 
ocupado; 9% todas as vezes que recebem ligações pelo celular e 5% sempre que precisam ligar 
pra outros celulares da mesma operadora ou quando ligam para os amigos. 
 
Ao serem questionados se já consideraram substituir integralmente o uso do telefone fixo pelo 
celular, a maioria (73%) dos entrevistados responderam negativamente e apenas 27% 
consideraram a possibilidade. Os mais propensos à adesão (29%) são os moradores de São Paulo. 
Os representantes da classe A (81%) foram os que apresentaram maior resistência à hipótese, 
seguidos dos segmentos B e C (72%). Caso se mudassem hoje para uma nova residência, 81% 
dos entrevistados de São Paulo manteriam a linha fixa, contra os 89% do Rio de Janeiro. 
 
Outro questionamento incluído no estudo, a hipótese de a empresa do telefone fixo ser a mesma 
do celular, revelou que 13% dos entrevistados acreditam que não terão nenhuma vantagem com 
esse tipo de operação. Entretanto, no Rio de Janeiro 35% dos entrevistados se mostram 
fortemente interessados em ter uma operadora única. “Isto é reflexo da atuação da Telemar e da 
Oi, sua operadora de tráfego móvel, que já caminham nesse sentido, orientando seus clientes 
para as vantagens de, em breve, receberem uma só conta para a rede fixa e a móvel”, conclui 
Trindade. Site: www.interscience.com.br 
 
Disponível em: <http://www2.uol.com.br>. Acesso em 8 mar. 2006.  


